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Cena zdarma

Cena èasopisu Priestor pre ivot je zdarma. No budeme radi, keï vydávanie
èasopisu podporíte sumou 10 Sk. Touto sumou podporíte nie len vydanie ïalieho
èísla, ale aj organizáciu, ktorá ho vydáva. Preto Vám za pochopenie ïakujeme.

Úvodník
Priestor pre ivot nie je ako iné
èasopisy, ktoré poznáte. Dokonca
sa ani nedá èíta beným spôsobom, ako ste zvyknutí. Preto ak
oèakávate nieèo èo poznáte, radej èasopis darujte niekomu, kto si
naò nájde èas. Povrchným èítaním
toti neèítate ná èasopis. Èítate
iba èlánky  NIE to, èo chcú poveda. To sa dá iba pozorným èítaním srdcom  precítením, ako by sa
veci týkali Vás. Priestor pre ivot
je èiernobiely èasopis o naom
èiernobielom ivote, no ak budete
èíta medzi riadkami, nájdete tam
celé farebné spektrum.
Ozvali sa hlasy, aby sme boli opatrní
pri írení naich informácii. Aby sme
zmiernili nae témy, aby sme sa vrátili
do vednosti a zvyklostí, ktoré sú. Mono
e tieto rady sú dobre mienené, no
urèite íria strach. Mnoho ¾udí si myslí,
e sme len malá skupinka bláznov
ktorých nikto neberie váne. Mono nie
je nutné, aby nás väèina brala váne.
Staèí, ak nás chápe menia èas verejnosti mysliaca nadèasovo - mysliaca
srdcom. Chceme oznámi naim èitate¾om a celému svetu, e nebudeme
zmieròova nae bláznovstvá. Nae
témy sa dotknú vetkých, èi sú to intitú-

Pôitok a rados nie je to isté!
Motto: Èlovek sa nenarodil pre
pôitok, ale pre rados.

Paul Claudel

Nie je niè zlého v tom, keï niekto
s chuou zahryzne do jablka, so zá¾ubou
zdvihne pohár vína, s pôitkom sa vznáa vo valèíkovom rytme alebo rozumie
dobrému artu. Na pôitku èloveka nie je
niè zlého. Ale srdce sa ním nenasýti. Pôitok nepreniká hlbie, nedotýka sa srdca.

cie alebo jednotlivci. Urèite to mnohých
pobúri a urèite mnohých zaujme. Urèite
sa nevyhneme vetkým témam, ktoré
sú súèasou naeho ivota. Èím viac
budeme ma naich nepriate¾ov, tým
viacej sa objaví spojencov. Aj v rodinách môe nasta rozdelenie a rozpor
názorov. Matka s dcérou budú vníma
svet inak ako syn s otcom. Je doba
tretieho tisícroèia. U neijeme v stredoveku, a to je dobre. A práve tieto rozpory v rodinách a aj v tátoch posunú
vývoj udalostí. Mono to v prvej etape

Ilustraèné foto

Rady hlúpeho Jana
èítajte na strane 4 a 5

A srdce predsa túi po tom, èo ho obastòuje, nadchýòa, obdarúva, obohacuje. Po èom túi srdce je také vzácne,
e básnik rezignuje: Srdce iada prive¾a.
Nenarodili sme sa pre pôitok, ale
pre rados. Pôitkov dnes máme neobyèajne mnoho a sú ve¾mi rozmanité.
Ale popri nich, alebo lepie povedané
práve s nimi, rastie aj veobecná neradostnos. Pôitok je slas pre nervy,
rozko a zmysly. Rados je vak vecou
srdca a svetlom due.
Nae zmysly môu sprístupni vchod do

spôsobí chaos a rozdelenie, no po búrke
prichádza k vyjasneniu. Vtedy si vyjasníme sami v sebe kto sme a kam smerujeme. Preto dobre mienené rady by
opatrní nebudeme bra váne, nech sa
deje èoko¾vek. Nie sme dokonalí a dokonca ani dobrí. Mono je naa filozofia chybná, pomýlená alebo zavádzajúca. A èi len preto nemôeme
vyjadri nae názory? Nesnaíme sa
¾udí presviedèa o naej pravde. Len
nau pravdu hlásame. Èi len preto
nemôeme hlása nau malú, mono
bláznivú pravdu? Umonime to kadému. Èi nie je pravda, e ve¾ká pravda sa skladá z malých právd? Preto
hlásajme vetci svoje pravdy a nedajme sa zastrai a odradi. Veï èo nám
môe urobi èlovek? Môe zabi nae
telo, môe nás umlèa, no je to málo na
to aby pravda a Láska nerozprestrela
svoje krídla. Bremeno poznania za ktoré
sa kriovalo a zabíjalo je tým naj¾ahím
bremenom aké existuje. Je ¾ahké ako
vánok a povznáajúce ako rados
z krásne preitého dòa. ivot sa nedá
zastrai ani odradi, ivot proste JE
a BUDE. Preto ¾udia, nebojme sa nièoho
na tomto svete. Ani smrti, núdze, èi
nenávisti. Lebo Ty, èo èíta tieto riadky,
si ODVAHA sama. Len si spomeò e je to
tak. Rados v tvojej dui ti dosvedèí, e
nejestvuje niè èoho sa bojí. Niè, èo by
mohlo ublíi tebe a tvojím blízkym.
Lebo ná ivot je veèný. A aj smr je len
nový IVOT.

najvnútornejej komôrky srdca: veï uchom
vnímame spev slávika, okom farebnú krásu
západu slnka, stiskom ruky skúsenos
prítomnosti. Ale a potom, keï tieto
skúsenosti preniknú hlbie, keï v nich
preijeme pokoj a krásu, keï sa stanú
zavolaním lásky, lásky volajúcej a odpovedajúcej, a potom sa najhlbej túbe
dostane naplnenia.
Svet môe pôitky dáva alebo bra.
Srdce môe rados prija a zachova.
Sv. Augustín hovorí: Dua sa iví tým,
z èoho má rados.
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Rozhovor s bezdomovcom, ktorý na to vôbec nevyzeral
Videla som ho nieko¾ko krát. K¾aèal so zopätými rukami v chodbe
náho kostola. Èistý, slune obleèený, ete mladý mu. Prosil o milodary. Pokorný a usmievavý. Súcitila som s ním, aj keï sa mi v srdci
vynárala otázka: Preèo? Preèo tento slune vyzerajúci mu s milým
úsmevom nepracuje a nestará sa o rodinu? Prihovorila som sa. Môj
záujem ho oèividne poteil. Rozmý¾ala som, ako mu pomôc. Sama
nezamestnaná, matka troch detí, jedno z nich je zdravotne ako
postihnuté. Rodina ijúca v nedostatku a chudobe, aj vinou
zadraných a neskoro vyplácaných výplat za poctivú prácu manela.
Nesaujem sa vak  chudoba mi pomohla duchovne rás.
Známeho - neznámeho mua som poprosila
o rozhovor pre PP. Súhlasil. Nu teda - preèo?
 Predstaví sa nám?
Volám sa Roman. Mám 34 rokov a pochádzam
zo Starej Turej. Z som ukonèil v Starej Turej,
potom som absolvoval SOU banícke v Havíøove.
 Èo tvoja rodina, prezradí nám nieèo bliie?
Otec ije, ale odpísal ma zo ivota. Nehlási sa
ku mne. Matka zomrela. Spáchala samovradu. Utopila sa. Pred tým sa utopil aj môj
6-roèný brat.
 Nerozmý¾al si nad zaloením vlastnej rodiny?
il som s dvoma enami. Rozili sme sa. Prvá
ma vymenila za iného a druhá prestala ma
záujem, keï ma zavreli na základe krivého
obvinenia. Nikto mi neveril. S touto enou som
èakal diea, hoc bola vydatá. Mu od nej
odiiel. Dieatko prilo na svet priskoro. Nebolo
schopné ivota.
 Si mladý. Nesnaí sa nájs si zamestnanie?
Som ako chorý. Mám nádor na mozgu, následok autohavárie. Zrazil ma kamión. Kamarát
zostal tam, lea màtvy na ceste. Mòa v nemocnici zachránili, ale mono na moju kodu.
Niekedy by som tu u radej nebol. Mám
následky na celý ivot. Hlava, neposlúcha ma.
Ani nohy, mávam epileptické záchvaty. Ale....
tulák je krá¾. Som slobodný, bez záväzkov,
pochodím celé Slovensko.
 Ako preije, èo jedáva?
To, èo si vyobrem. Nájdu sa ete dobrí ¾udia,
ktorí mi pomôu. Najradej navtevujem

kostoly a fary. Tam vdy nieèo dostanem pod
zub. Poznajú ma na vrútockej fare. Sestrièka
ma nikdy neodmietne, som jej ve¾mi vïaèný.
Je tam aj ve¾mi dobrý kaplán, mám ho rád.

 Teda, katolíci pomáhajú?
Ja chodím aj na evanjelické fary, vlastne som
evanjelik. Ale katolíci mi u ve¾a pomohli. Aj
teraz. Dostal som záchvat a kým som bol
v bezvedomí, okradli ma. Niekto mi potiahol
vak, vetky veci - celý majetok. Pomohli mi
v Lúèi, v katolíckom kníhkupectve. Akurát tam
bola jedna zlatá pani ochotná pomôc. Poièali
nový vak, darovali mi ponoky a spodné
prádlo. Predavaè mi dovolil u nich aj prenocova, mohol som sa okúpa. Pán Boh zapla!
 Take, si spokojný so svojím ivotom?
Najhoria je zima. V lete sa u ¾ahie pretlèiem.

Poriadok versus ne poriadok
Nepoznám èloveka, ktorý by povedal, e chce i v neharmónii. A ani
v pine èi neporiadku. Dá sa vak poriadok UROBI? My tvrdíme
e nie. Poriadok proste JE alebo NIEJE. Ale urobte si názor sami.
Pokia¾ má niekto harmóniu v sebe, prejaví sa táto harmónia vo vetkom èo bude
robi. Bude ju vidie v kadom jeho èine
a vo vetkom èoho sa dotkne. Keï bude
napríklad takýto èlovek odklada veci do
skrine, vetko hneï uloí, alebo inak
povedané, harmonicky poloí (nie
naháde). Nevzniká tak neporiadok, niet
èo upratova. Je mu to tak prirodzené
a samozrejmé, e má uloené vetko aj bez
upratovania. Takto zaíva sám seba vo
svete, ktorý si okolo seba vytvoril, alebo
inak povedané stvoril. Tomu sa dá poveda naozaj poriadok.
Naproti tomu neharmonický èlovek tak

isto prejaví sám seba v kadom svojom
èine. A aké sú jeho èiny, takým sa stane aj
jeho ivot. On nemá èas veci uklada. Také
ponoky, to je jedna kopa. Postupne má
okolo seba viacej a viacej neporiadku a on
si to ani nevimne! Keby si uvedomil ko¾ko
krát dral kadú jednu ponoku v rukách,
kým naiel rovnaký pár, tak zistí, e u
dávno mohol ma vetko uloené. A to
v k¾ude a nie pri rannom zhone. Takýchto
¾udí pozna aj pod¾a toho, e bývajú u od
rána nervózni. A majú by aj z èoho. Veï
vade okolo nich je neporiadok v ktorom
sa naozaj nedá cíti harmonicky.
Preto si títo ¾udia nali rieenie, ako za-

Vie, ako ako sa èlovek zo spodiny, z ulice,
môe zodvihnú o kúsok vyie? Nie, nebaví
ma taký ivot, ale... nechcú ma ani hore.
(Významne ukázal oèami na nebo). Tri krát
som sa pokúal spácha samovradu. Pustil
som si plyn, chcel som si vpichnú alkohol
do ily. Snaím sa, ale...nejde to. Aj to je neuverite¾ne aké!
 Nerob to! Má zástancov na druhom svete,
prihovára sa za teba brat a urèite aj mama,
nechce, aby si iiel rovnakou cestou za òou.
A vie, e som jednému samovrahovi aj
zachránil ivot? Bolo to vtedy, keï som si chcel
vpichnú alkohol z apky do ily. Mal som
pripravenú injekènú striekaèku. Sedel som u
celkom odhodlaný na cestu na druhý svet,
keï priiel ku mne druhý mladý chalan, ktorý
mi prezradil, e sa chce hodi pod vlak.
Povedal som mu o svojom úmysle. Sadol si ku
mne: Vie èo, vpichni aj mne, azda bude dos
pre oboch... Nabral som alkohol do striekaèky, triasli sa mi vak ruky a vypadla mi
ihlou na betón. Bola zakrivená, ohnutá, nedalo sa òou pichnú do ily. Tak sme si spolu
posedeli, vyfajèili jedinú cigaretku, ktorú sme
mali, vypili apku a rozili sa ako kamoi. Aby
sme ili ïalej.
No... som obrák, chorý Lazár, ale Pán Boh to
vidí.
Áno, Krá¾ zeme i neba to vidí. Vidí vetku
biedu a nespravodlivos. Vidí chorých, zranených, ukrivdených a poznaèených ¾udí
nesprávne chápanou slobodou a hyenizmom
dnenej modernej doby, túbou ma, vlastni,
hoc aj na úkor iného.
Raz budeme vetci stá pred Boou tvárou.
Kadé koleno sa zohne pred majestátom
Najvyieho. Kde sa zaradíme? Medzi Boie
deti - deti svetla a lásky, alebo budeme zrelí
pre veènú tmu? Rozhodnutie je i v tvojom
srdci, na ktorého steny Boh neustále klope.
K¾uèka je vak iba zvnútra. My sami sa
musíme otvori pre Boiu milos a rozdáva
lásku navôkol.
Zhovárala sa Katka
vrie oèi pred vlastnou neharmóniou, ktorá
sa prirodzene prejavuje navonok ako
neporiadok. Týmto rieením je chorobné
upratovanie. Vtedy upratujeme iba
navonok, ale v sebe a v svojom ivote
opä nie. Stávame sa tak pokrytcami,
lebo zatvárame oèi pred vlastným neporiadkom tým, e ho odstránime. Èlovek
veci síce navonok poupratuje, ale za pár
dní je znovu vetko po starom a neporiadok sa hromadí. Stáva sa to preto, lebo
upratovaním odstraòujeme iba dôsledok,
nie vak príèinu. A pokia¾ trvá príèina,
bude vznika aj dôsledok - neporiadok.
Ukazuje nám tak vlastnú neharmóniu
vzniknutú necitlivosou a ¾ahostajnosou
k ivotu. Pokia¾ neodstránime príèinu,
neporiadok znovu vytvorí strach z pravdy
a núti do ïalieho chorobného upratovania. Ale kde je strach, tam nie je láska,
porozumenie a ani harmónia. Nebojte sa
preto neporiadku. Chce vám ukáza cestu
k harmónii a k sebe samému.

Strana 3

Nebo a peklo
Vetci sme u ve¾a krát poèuli
tieto slová. Peklom nás v detstve
straievali: Buï dobrý, inak a
vezme èert. Alebo ste isto poèuli
slová: doma mám peklo a podobne. Nebom sa na rozdiel od
pekla nestrailo, ale motivovalo.
A tak bolo nebo po celé storoèia
neúnavne s¾ubované cirkvami.
Existuje nieèo také ale naozaj?
Skúsme h¾ada v slovách NEBO a PEKLO vyjadrenie nieèoho èo poznáme a zaívame v kadodennom ivote. Vyjadrenie
nieèoho skutoèného a reálneho. Aby sme
vyjadrili pojem neba a pekla, vyuijeme rozprávkový príklad:
Predstavte si peklo a v òom obrovský
kotol okolo ktorého vetci sedia. Pod

kotlom horí oheò a z kotla to dymí a rozvoniava. Vetci majú v rukách lyice
a snaia sa z kotla vyjeda. No vôbec sa
im to nedarí. Rúèky lyíc sú také dlhé, e
kým si trafia do úst, vetko vylejú. Najmä
keï sa stále niekto predbieha, zavadzia
alebo v neprajnosti drgne keï sústo je u
takmer na dosah. A tak sú vetci ukrutne
hladní a trpia ako v pekle.
V nebi to na prvý poh¾ad vyzerá
podobne. Vetci sedia rovnako ako v pekle okolo kotla z ktorého rozvoniava úplne
také isté jedlo. Kadý má v ruke lyicu,
a ako u isto tuíte, aj rúèky sú na nich
rovnako dlhé ako v pekle. Nikoho vak ani
nenapadne z kotla jes. Navôkol sedia
priatelia a kto by vtedy myslel na seba.
Preto kadý s radosou kàmi spolusediacich. Tí vak chcú tie niekoho kàmi. A tak
sa dostane kadému v miere akou sám
dával druhým. Potom sú vetci nasýtený
a astný. Lebo jedlo, ktoré prijímajú, má
meno ivot.
Mono poviete - pekná rozprávoèka.
Keï sa vak pozriete reálne na ¾udské
ivoty, musíte uzna, e i sa dá ako

Kostolný ¾ud
Pod¾a èeského psychiatra, stáleho diakona a premontrátskeho
terciána Maxa Kaparù sa dá
kostolný ¾ud rozdeli do siedmych skupín. Preèítajte si nasledujúce charakteristiky a pokúste
sa sami zaradi do jednej z nich.
Veríme, e vo vtipnom tóne
nájdete pri èítaní nasledujúcich
riadkov aj priestor na váne
zamyslenie.

to, e stoja práve pri dverách,
sú z kostola vonku prví a majú
zase na týdeò pokoj. To, èo sa
robí vo farnosti, ich vôbec nezaujíma.
Plnièi (od slova plni povinnos)
Plnenie povinností nastáva
tam, kde chýba láska. Ak
rodièia nemajú radi svoje deti
a nevenujú im patriènú pozornos, nastupuje tu zákon,
ktorý deti chráni a urèuje
rodièovské povinnosti.
Keï chradne láska medzi
manelmi, odvolávajú sa na
plnenie manelských povinností. Keï u vyhorel vzah
medzi kresanom a Jeiom,
nastupuje do platnosti plnenie náboenských povinností.
Predvojnový katechizmus doslova uvádzal: Je povinnosou
katolíckeho kresana raz do
roka sa vyspoveda a Najsvätejiu sviatos prija najlepie v èase Ve¾kej noci. Plnièi sa
od chodièov líia i tým, e raz
do roka si túto povinnos plnia.
Jednoroèiaci (od slov
jedenkrát do roka, na
Vianoce)
Veobecne najhluènejí dav
jednoroèiakov smeruje do najbliieho kostola na polnoènú
svätú omu, aby si doprial
tradièný sentimentálny bonbónik na oslavu bruchaplných sviatkov slnovratu.
Ïalí dôvod na to, aby sa
mohli po celý rok oháòa svojím kresanstvom, preto e boli
na polnoènej a na vyzvanie





Chodièi (od slova
chodi)
Je to dos poèetná skupina
nede¾ných návtevníkov kostola. Ak medzi nich patríte, urèite
sa spoznáte.
Kadú nede¾u ráno v klobúku, èi v inej sviatoènej
rekvizite, vstupujú do priestorov
chrámu. Väèinou tam majú
svoje miesto a sú nespokojní,
ak im to miesto niekto obsadí.
Èi u v lavici, alebo pri vchode
do kostola. Práve tam stoja
najradej. Èím ïalej od oltára tým lepie. Pokia¾ je vchod do
kostola priamo oproti hlavnému oltáru, zostávajú stá èasto
rovno na prahu. Keï sa ich
tam ocitne aspoò pä, zablokujú vchod, èo zvonka budí dojem, e kostol je nabitý do
posledného miesta a ïalí sa
tam u nevojdú. Pritom je kostol
plný prázdnych lavíc.
Chodièi sú tí, ktorí síce chodia do kostola, ale iba na svoje

Priestor pre ivot

v nebi alebo ako v pekle. A to èo nám
robí peklo zo ivota sme my sami a ná
vlastný egoizmus. Pritom by staèilo tak
málo a mohli by sme i ako v nebi. A niè
viac ako u máme k tomu nepotrebujeme.
Staèí otvori oèi a hlavne, svoje srdce.
Kadý toti hrá hlavnú rolu vo filme svojho vlastného ivota, ale aj ved¾ajie role
v ivotoch ostatných. Väèinou vak kadý
myslí iba na svoj film ivota a iné filmy
ho nezaujímajú. Stará sa len o svoj svet
a ivoty ostatných sú mu ¾ahostajné.
Pokia¾ vak hráme mizerne ved¾ajie role
v ivotoch druhých, neèudujme sa, keï aj
oni budú hra mizerne svoje role v tom
naom. Pokia¾ sme sami nevrlí keï musíme slúi druhým, neèudujme sa, e aj
oni odfláknu svoju slubu pre nás, alebo ju
urobia s nechuou. Tak sa nám vetko vráti
tak, ako sme sami dali. To¾ko radosti a astia dostaneme, ko¾ko sami úprimne
dáme. A ak my nekàmime iných Láskou,
nebude Láska ani v naom ivote. Lebo
Láska sa dá iba dáva, nikdy nie bra.
A keï dávame to najlepie èo máme,
môe sa Láska sta aj v naom ivote.

miesto, alebo hneï ved¾a.
Bliie k oltáru to akosi nejde...
Chodia tak roky, mono desiatky rokov, ale prakticky nepristupujú nikdy ku sviatostiam. Nie e by nemohli, ale e
by im v tom bránila cirkevnoprávna prekáka. Proste neprijímajú niè viac, ne to miesto
vzadu v kostole! Odvolávajú sa
na to, e im to staèí a mono
túto skromnos chápu ako
most. Zato si vdy chodia po
popol. Je zaujímavé porovna,
ko¾ko ¾udí ide v nede¾u po
Popolcovej strede na sväté
prijímanie a ko¾kí si idú po
popol. Po ten idú takmer vetci.
Je to moné vysvetli tým, e
prijatie Eucharistie, na rozdiel
od prijatia popola, je spojené so

Sviatosou zmierenia a s urèitou
úrovòou duchovného ivota.
Ten, kto si ide iba raz za rok
iba po popol, má dojem, e ije
bohatým duchovným ivotom... Nech sa vetci v nebi
i na zemi pozerajú, aký on,
pravoverný a zapálený katolík
prináa týmto aktom obete!
Jeden kòaz vravel, e pri
ude¾ovaní popola pristúpila
k nemu staria ena a otvorila
ústa. Zo psychoanalytického
h¾adiska je to dos výstiné
gesto.
Vráme sa vak ku skupine
chodièov. Keï kòaz vysloví na
konci bohosluby nimi dlho
oèakávanú vetu: Iïte v mene
Boom, s radosou a s únavou
odpovedia: Bohu vïaka. A pre-



pokraèovanie na strane 7
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H l ú p y J a n o r a d í a k o z l e p  i  s v e t v k t o r o m  i j e m e
1. Téma: Rako VINA

Èia je to vina, RAKO - Rakovina? Kto je zodpovedný za to, èo
spôsobilo rakovinu u ¾udí? H¾adáme mnostvo dôvodov a príèin. Odvolávame sa na zlé ivotné prostredie, chemikálie v potravinách, nesprávny ivotný týl a mnostvo iných rozumných
zdôvodnení. Spoloènos na celom svete investuje obrovské miliardy na výskum a h¾adanie lieku proti rakovine. Budujú sa nákladné onkologické centrá. Vyhlásili sme BOJ s rakovinou. No
èasto nae bojovanie konèí smrou. Ktosi nám pripomínal e:
Kto meèom bojuje, meèom aj zhynie! V tomto èlánku ponúka
hlúpy Jano terapiu na lieèbu rakoviny. Záleí na nás èi
uveríme, alebo budeme BOJOVA ïalej.
V druhom èísle PP sme písali
o sile mylienky jednotlivca a kolektívu. Málo z nás ¾udí si uvedomuje, e nae mylienky strachu,
nenávisti, zloby, nepokoja, nedôvery, lakomosti a iných negatívnych mylienok sú schopné sa
zhmotni do naeho vlastného
VÝTVORU - NOVOTVARU zvaného RAKOVINA. Ko¾ko dospelých
¾udí chorých na rakovinu preívali pred ochorením tieto emócie? Sila naich vlastných mylienok spôsobila túto chorobu.
¼udia nechcú poèu, e je to ich
vlastný VÝTVOR. Chcú poèu
o lieku, ktorý vylieèi rakovinu.
Chcú, aby ich niekto vylieèil.
Hovoria: Dajte mi liek! Vlastnú
zodpovednos a spoluúèas vak
èasto nenávistne odmietajú. Tisíce vedcov, lekárov a biológov
h¾adá liek proti rakovine. Výskum

poiera obrovské miliardy a lieku niet! A ia¾,
pri doterajom chápaní ani
dlho nebude.
Doteraz lekári LIEÈIA rakovinu podávaním rádioaktívnych
citostatík, oarovaním a podobne. Ako môeme zahubi ná
vlastný výtvor v podobe negatívnych mylienok zhmotnený
do rakovinového nádoru? Oarovaním alebo podávaním rádioaktívnych citostatík?
VYREZA nádor ako nieèo
nezdravé a neprirodzené niè neriei, ak pacient ije vo svojich
negatívnych emóciách ïalej. Lekári tvrdia, e úspenos ich lieèby
je vysoká, no èasto sa to stáva len
preto, e pacient prehodí výhybku svojho myslenia a zastaví negatívne emócie, ktoré nádor spôsobili.  Vïaka tomuto procesu

lieèby, ktorý nièí a zabíja aj
zdravé bunky si pacient uvedomí, e tento spôsob lieèby nie je
dobrý a èasto sa sám rozhodne,
e sa nedá viac trápi. A úspech si
vdy pripíe lekárska veda. Ko¾ko
lekárov pripomína vylieèeným
chorým e: Tvoja viera a
vylieèila?
Nepochybne aj medzi lekármi
sú výnimky a lieèia ináè. Pýcha,
nadutos a neomylnos lekárskeho stavu nedovolí, aby sa zruil
mýtus, e ONI lieèia.
Poèúvajte lekári Slovenska a lekári celého
sveta. Klamete ¾udí!
Nie len vaou
osvedèenou
terapiou,
ale aj zatajovaním
faktu vlastnej zodpovednosti pacienta za chorobu. Tým udrujete
stav nevedomosti, zbytoèného
utrpenia a bolesti! Hypokratova
prísaha vám ponúka ako to
urobi: Hovorte ¾uïom pravdu!
Pravda je oslobodzujúca, hoc
niekedy aj krutá. Nie len pre
pacientov, ale aj pre vás. Milí
pacienti a lekári, NEBOJUJME
s rakovinou. Zastavme ten boj na
ivot a na smr!
Pacienti rakoviny. Èasto Vám
staèí odpusti alebo sa presta sa
bá. Milova, nezávidie, by
pokojným a BOJ s rakovinou
máte vyhratý. Pre èloveka je

2. Téma: O diabloch a satanoch
V preklade diabol a satan predstavujú ohováraèa a odporcu. Kto z nás nie je èasto
ohováraèom a odporcom? Tieto slová v preklade nie sú a také diabolské a straidelné, ako
keï ich vyslovíme priamo - DIABOL, SATAN. Èasto len vyslovením týchto slov máme
strach. Viete èoho sa bojíme? Samých seba, naich diabolských èi satanských vlastností.
Hlúpy Jano vám prezradí tajomstvo tajomstiev: Satan a diabol nejestvujú. Existujú
len v nás samotných a v naich predstavách. Vetci, èo nás straia satanom
a diablom sú najväèími obeami svojich
satanských schopností. Kto sa bojí o svoj
vplyv a moc, tomu ostáva len STRAI.
Strach je najmocnejím nástrojom ovládania národov a veriacich. Faloní proroci
krièia: Chyte faloných prorokov. Pravých prorokov poznáte pod¾a toho, e neíria strach. Sú nosite¾mi Lásky, nie strachu.
Vôbec si nemusíme dáva pozor na
faloných prorokov, sú odhalení sami
sebou. Jediným slovom o strachu, posudzovaním, odsúdením, hriechom, hrozbou
trestu sa sami nazvali falonými prorokmi.
Poznáme ich ¾ahko. Bez zaváhania urèíme
ich pôvod, staèí ich poèúva. Nikto nás
nemôe pomýli, ako sa to èasto hlása
z pulpitov chrámov. Iba ak my sami

chceme by klamaní a oklamaný. ia¾, aj
to sa èasto stáva.
Vôl, ktorý si nechal zavesi na krk aké
jarmo, sa chváli jeleòovi: Mám o seba

prirodzené by zdravý a kadá
choroba ustúpi aj v tom najpokroèilejom tádiu. Kadú chorobu lieèi ná vnútorný lekár,
ktorého sme nazvali imunitný systém. Je dokonalejí ako vetky
svetové laboratória na výskum
rakoviny dohromady. Vy lekári si
ale nemyslite, e vae pôsobenie
a vaa potrebnos konèí. Komu
by pacienti rýchlejie uverili, ako
vám lekárom? Èo keby ste hlásali
tieto jednoduché pravdy? Vaa
dôveryhodnos by získala väèiu
vános a stali by ste sa lekármi
nie len chorých tiel, ale aj chorých duí.
U detí nespôsobuje rakovinu
vlastné myslenie (ako je to èasto
u dospelých), ale ich vnútorný
proces na duevnej úrovni, kedy
nás ostatných chcú upozorni na
hluchotu a slepotu. Rakovina
u detí je èasto varovaním a mementom ukazujúcim, e kráèame
nesprávnym smerom. Èasto sa
stáva, e diea chorobou upozoròuje svoju rodinu práve na to.
Deti nás upozoròujú èasto bez
slov a sú ochotné pre nae
nepochopenie aj zomrie. Obetova seba len preto, aby sme sa
zobudili! Utrápené deti bez vlasov
na onkológiách sveta nás vetkých upozoròujú, e poznáme
liek proti RAKO-VINE. Tým liekom je pravda, tým liekom je
láska. Staèí chcie a zaèa, teraz
HNEÏ.

postarané, pouèuje jeleòa. ijem v teplej
matali a dajú mi napi aj nara do sýtosti,
tvári sa múdro. Chváli sa, e pochodil ve¾a
miest a stretol ve¾a ¾udí a zvierat. Jeleò len
poèúva múdreho vola a so slzami v oèiach
spomína na ivot v núdzi a nepohode. Vôl
presviedèa jeleòa, aby si aj on nechal
zavesi jarmo a nebude zaíva doby núdze
a nepohody.
Keï jeleò odmietne a volí radej svoj,
èasto strastiplný ivot, vôl sa na neho osopí:
Ty hlupák nehodný mojich múdrych rád,
poviem vetkým volom na svete, aký si
nehodný, nevïaèný, hlúpy a bezoèivý. Ja
toti nie som obyèajný vôl. Som vodcom
vetkých volov na svete. Postarám sa o to,
aby vetky zvieratá a ¾udia nenávideli
jeleòov. Postarám sa, aby na teba ¾udia
poriadali po¾ovaèky a zabíjali nehodných
jeleòov. Budem hovori vetkým, aké
obrovské nebezpeèenstvo plynie od zvieracej rasy zvanej jelene. Pre nás volov je
ve¾mi nebezpeèné, bezboné, diabolské
a hriene, i tak slobodne ako jelene.
Budem hlása túto pravdu o jeleòoch na
námestiach, chrámoch, v médiách. My
voly máme ve¾ký vplyv a moc. Sme bohatí
a mocní. Beda vám diablom posadnutí.
Beda vám, budete zatratení!
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3. Téma: Samovrady! Èo s tým?
Èo sa deje v mysliach samovrahov? Èo ich motivuje k samovrade? Preèo? Pýtajú sa mnohí.
Samovrady v kresanskom svete povaujeme za
nieèo hriene a neprípustné. Niektoré cirkvi
a kòazi odmietajú pochova samovraha. Zodpovednos za samovradu pripisujeme samovrahovi,
spoloènosi alebo rodine a oni èasto odmietajú
podiel zodpovednosti alebo spoluúèasti. Je to
správne? Nie sme aj my tak trochu zodpovední za
samovrady naich blínych?
Mnoho ¾udí riei svoje problémy útekom z tohoto sveta. Známe sú nám klasické spôsoby samovrady ako obesenie, zastrelenie, otrávenie a mnohé
iné. My ostatní, èo sa cítime normálni tvrdíme, e by
sme NIKDY nespáchali samovradu. Ale èasto sa
samovradíme inými a ete krutejími spôsobmi.
Neveríte? Tak sa pozrite! Vradíme sa svojimi
neresami, pýchou, závisou, zlobou a inými necnosami. Niektorí ¾udia týmito vlastnosami páchajú samovradu a do neskorej staroby. Aký je rozdiel
medzi klasickým samovrahom, ktorý ukonèí ivot
jedným rozhodnutím, ako medzi mnostvom cnostných samovrahov, ktorí sa zabíjajú pomaly, ale isto?
Preto, náboenské spoloèenstvá, ktoré odmietate
pochováva klasických samovrahov a radi pouèujete, e je to hriene a bezboné, zaènite ich
pochováva s normálnou úctou. Tak ako pochovávate cnostných, ktorých sú plné cintoríny. Zabíja
sa pomaly alebo rýchlo, je v tom a taký rozdiel?

Radi pouèujete, e samovrada je zbabelos,
nezodpovednos, nedostatok lásky k blínemu a podobne. Mýlite sa, dámy a páni. Samovrada

vyaduje ve¾kú odvahu a obetavos. Ak si preèítate
o japonských samurajoch, dozviete sa, e boli
pripravovaní na spáchanie samovrady v prípade,

Pokraèovanie o levitácii
alebo návod na lietanie
Nie je a tak aké prekona gravitáciu. V detstve
sme èastokrát zaívali prvky antigravitácie. V
radosti a eufórii sme podskakovali ako koz¾atá a na
zlomky sekúnd sme zaívali tento stav. Vráme sa
do svojho detstva a staòme sa na chví¾u demi
alebo bláznami. Ako deti sme si neuvedomovali èo sa
s nami deje. Dnes to u vieme. Tí èo si spomenú na
tieto záitky, sú o kúsok bliie. Tí èo tvdoíjne
zatåkate e nieèo také existuje, nemusíte ïalej èíta
tieto riadky. Pôjde toti do tuhého.
Návod na lietanie: I. etapa:
V tejto forme to nebude skutoèné
lietanie alebo vznáanie. Bude to
nieèo, èo vyuívajú tibetskí mnísi pri
dorozumievaní sa a pri komunikácii
medzi klátormi. (V prvom èísle PP
sme písali o tibetských potároch).
Bude to stav, keï pouijeme zem ako
pomocný oporný bod. V zaèiatkoch
tohoto tréningu budú iba fragmenty
levitácie, no nejako zaèa treba.
Èo to bude od nás vyadova?
Dobré by bolo disponova dobrou
fyzickou kondíciou alebo aspoò
priemernou. Podmienkou je dobrá
obuv s vystuenými èlenkami.
Najskôr si vyberte kopec. Nemal by
to by kopec s tvrdým kamenistým
podloím. Najlepí je kopec porastený lesným machom, ihlièím alebo
lístím v dåke aspoò jedného kilome-

tra. Toto mäkké podloie nám dáva
väèiu istotu pre prekonanie strachu
s prípadného pádu. Kopec by mal
ma súvislý spád. Nie moc strmý
a ani moc vodorovný. Ideálny kopec
treba h¾ada, nájs a tréning
absolvova stále na tom istom. Kým
nezvládneme vybraný kopec, neh¾adáme iný. Vyjdime na kopec
a urèime si trasu kadia¾ sa
rozbehneme. V prvej fáze to môe
by beh, no po nadobudnutej
rýchlosti sa snaíme skáka èo najdlhie skoky.
Prvou fázou sú skoky. Pred tým sa
snaíme navodi stav radosti. Na
kopci si predstavíme, e priestor pod
nami nám bol daný pre nau rados
a neopakovate¾ný pocit, ktorý
môeme zai. S týmto pocitom sa
snaíme preskakova nieko¾ko me-

keï stratia èes. Harakiri, ako nazývali svoj odchod
zo sveta od nich vyadoval ve¾kú odvahu a obetu.
Dnes by mono týchto odványch muov vïaka
niektorým náboenstvám ani nepochovali. A práve
¾udia, ktorí samovradu odmietajú a odsudzujú, sú
v spoloèenskom systéme ¾udstva jej najväèími tvorcami.
Jedným z najznámejích samovrahov v histórii
¾udstva bol Jei Kristus. Vedel u dávno pred tým,
e ho za jeho názory zavradia. Teda, keï to vedel,
mohol sa skry alebo utiec. Tým e sa neskryl, stal
sa vedomým samovrahom. Aj japonský samuraji
mohli pred stratou cti utiec alebo sa schova, alo
neurobili to. Hoc sa nali aj takí.
Jei nám pripomínal svojím ivotom e strach
o ivot je najväèie nepochopenie IVOTA. Jei nás
neuèil, aby sme sa skrývali pred sebou samým, ako
to robí väèina s nás a do konca svojho ivota. Sám
pôsobil na verejnosti iba tri roky a tým nám ukázal,
e nie dåka ivota, ale èiny a skutky robia ivot
plným.
Nauème sa chápa samovradu ako skutok
odvahy a nie zbabelosti! Ak èlovek vidí beznádej,
ne¾udskos, chamtivos, zbabelos a nechce utiec do
vednosti ako drvivá väèina a riei to samovradou, je to zbabelos? Ty èo èíta tieto riadky,
bude svojím nepochopením vytvára ïalích
samovrahov? Rozhodnutie je na tebe. Neopakuj si
stále e rodièia, uèitelia a kòazi nás uèili nieèo iné.
Neklamali a úmyselne. Uèili len to, èo nauèili ich.
No ty si teraz èítal tento text a u nie si nevedomý.
Teraz u vie, a pod¾a aj toho I.

trov dlhé skoky.
Ak budeme postupova správne,
dotyky so zemou budú po dlhom
tréningu neuverite¾né ¾ahké. Budeme ma pocit, e dotyk so zemou je
ako dotyk páperia, alebo ako keby
vôbec nebol. Kto zvládne túto prvú
etapu levitácie, môeme pomaly
pristúpi k nároènejej.
Konkrétne rady pri skokovej levitácii:
 Ma dobrú obuv a urèitý tréning
pohybu v lesnom teréne.
 Pokusy treba robi sám (sama)
a bez svedkov. Kadý pozorujúci
môe zrui nae pokusy.
 Nezabúdajme, e nepresviedèame
druhých a ani seba o monosti levitácie. Niè si nedokazujeme a snaíme
sa len BY astný a euforický. Tým
e sme astný, zruíme pre uvedenú
chví¾ku nae myslenie, ktoré je
prekákou levitácie. Myslie znamená niè nechápa. Staèí BY.
 Strach z pádu je najväèou prekákou a skracovate¾om skokov. Dobré
je nacvièi si pády na zadok. To tie
dodá pocit istoty a zoslabí strach.
 Po nacvièení skokovej levitácie na
menej strmých kopcoch si vyberte
strmí kopec, kde môe by dotykov
so zemou ete menej.
 Poèas skokovej levitácie sa nekontrolujeme, nepozorujeme. Naím jediným pocitom je rados a eufória, e
takmer letíme.
Na desiaty, pädesiaty a mono
a stý pokus sami zistíte, e dotykov
so zemou bude stále menej. Keï

absolvujeme pokus mono a sto
krát, nezostane po nás stopa v lístí
alebo machu. Vtedy pochopíte, e
dotyky so zemou sú len nepotrebnou
barlièkou, bez ktorej môeme i
a dokonca aj lieta.
Ak zvládneme skokovú levitáciu,
môeme ís ïalej. Je to len zaèiatok
cesty ktorá nás èaká. Na tieto pokusy
nepotrebujeme uèite¾a, lebo ná
uèite¾ je v naom srdci. Tí, ktorí sa
pokúsia o tento pokus so skokovou
levitáciou, nám urèite napíu svoje
pocity a podelia sa s ostatnými.
Èo si v Priestore pre ivot môeme o levitácii ete poveda?
1. Ako zvládu chodenie po vode.
2. Ako zdvihnú predmet váiaci
nieko¾ko ton.
3. Ako zvládnu vnáanie predmetov.
4. Ako zvládnu vznáanie svojho
tela.
Prezradíme vám tajomstvá kúzelníkov a iluzionistov. Lebo nie je niè
skryté tak, aby to nevylo na povrch.
Niè nie je tak utajené, aby sme sa to
nedozvedeli.
Ak sa nájde len jeden èlovek,
ktorý nám napíe svoje záitky so
skokovou levitáciou a podelí sa
s nami ostatnými, budeme v tejto
téme pokraèova. Ak nie, poèkáme
na ostatných a nájdu vô¾u a ochotu
v tejto téme pokraèova. Vy ¾udia
spolurozhodujete o tom, èi budeme
spolu lieta. Ïakujeme Vám za Vau
ochotu. Vieme, e raz vzlietneme.
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1.

Na margo èlánku Dve cesty (PP è. 3, str. 4)
Katolícka cirkev nie je spoloèenstvom svätých (na ve¾ké astie
vetkých hrienikov, pred ktorými nezatvára dvere). Je to
L I S T spoloèenstvo ¾udí, ktorí sa napriek vetkým zlyhaniam snaia
nasledova Jeia Krista, mystického enícha cirkvi-nevesty, ktorý je jediný
svätým, dobrým a spravodlivým. Kresania sú ¾udia na ceste. Èasto slabí,
hrieni a Sviatos zmierenia, ktorú nám daroval Jei Kristus, je dôleitá pri ich
uzdravovaní a oèisovaní na ceste do nebeskej vlasti. Do kostola nechodia
preto, e sú bez chýb a pádov, èistí od hriechov, ale ak sú pravdiví a úprimní, sú si vedomí svojej hrienosti a h¾adajú Boie odpustenie. Neznamená to
vak, e vetci ¾udia, ktorí chodia do kostola sú zrelí kresania na správnej
ceste do iarivej veènosti.
Ak sú voèi sebe èestní a pravdiví, odovzdajú svoje hriechy Jeiovi
Kristovi, Vykupite¾ovi, ktorý zvíazil nad knieaom temnôt svojou smrou na
kríi a zmàtvychvstaním. Nemý¾me si pojmy: pred Bohom nás
neospravedlòujú nae dobré skutky z Jeho milosti, ale viera v ukriovaného
Jeia, Boieho Syna, keï ho prijmeme do náho srdca a ivota ako svojho
Pána a osobného Spasite¾a a odovzdáme mu svoje hriechy, aby ich umyl
svojou presvätou Krvou, vyliatou za nás na kríi. Ak ho vak skutoène milujeme a svoju vieru berieme váne, zachovávame z lásky k nemu aj prikázania nebeského Otca, ktoré sú svetlom pre nae nohy.
Z chrámu odiiel ospravedlnený mýtnik, ktorý uznal svoju hrienos
a prosil Boha o z¾utovanie a milos. Nie farizej, ktorý si myslel, e je
spravodlivý a Boie milosrdenstvo nepotrebuje.
(Sväté Písmo: Lk 18, 9-14)
Katarína Gajdoová
Odpoveï naej redakcie:
Milá Katarína,
V naom èlánku sme nespomínali len katolícku
cirkev. Hovorili sme veobecne o ¾uïoch, ktorí
navtevujú chrámy. Hovoríte, e ¾udia sa
snaia nasledova Jeia Krista aj napriek
vetkým zlyhaniam. Èo to znamená nasledova Jeia Krista? Ak sa nejaký jedinec rozhodol
nasledova Krista, tak sme ho ukriovali a potom sme
ho vyhlásili za svätého. Nakoniec sme si umyli ruky
a povedali, sme hrienici, mýlili sme sa a ïalích svätých
kriujeme ïalej. Robíme to tisíce rokov a nestaèí, keï si
potom povieme, e sme hrienici a mýli sa je ¾udské. Múdro
sme si to vymysleli, ako sa sami pred sebou ospravedlòujeme. Keby sme sa
z toho aspoò pouèili! No opak je pravdou. Ak stovky rokov robíme tú istú
chybu a budeme stále opakova tú istú frázu: sme hrienici a do kostolov
chodíme preto, e h¾adáme Boie odpustenie, asi robíme kdesi chybu. Píete:
Ak sme voèi sebe èestní a pravdiví, odovzdáme svoje hriechy Jeiovi
Kristovi, Vykupite¾ovi, ktorý zvíazil nad knieaom temnôt svojou smrou na
kríi a zmàtvychvstaním. Èo znamenajú tieto slová? Kto im rozumie? Ako
súvisia s reálnym ivotom? Èo ak týmto frázam nerozumejú ani tí, èo ich
hlásajú? Pomohli snáï tieto frázy zmeni zlo, ktoré sa dialo a deje na svete?
Ïalej píete: nae dobré skutky nás pred Bohom neospravedlòujú, ale
ospravedlòuje nás viera v Jeia Krista. Èo to je viera v Jeia Krista? Nie je
lepie robi dobré skutky, ako veri viere v Jeia Krista a robi stále tie isté
chyby? Èi to nie je to isté, len jednoduchie povedané? Èi nebolo v chrámoch
povedané, e viera bez skutkov je màtvou vierou? Alebo èi nepovedal Jei:
Keï pomôete biednym, nasýtite hladných, uteíte beznádejných, MNE ste
tak urobili? Namiesto slov a fráz ako: Vykupite¾, Spasite¾, zmàtvychstanie,
vylievania krvi na kríi, kniea temnôt, odovzdávanie hriechov môeme
poui aj menej straidelné a desivé termíny. Môeme hovori o láske
k blínemu, o láske k prírode, o láske k ivotu. Mono týmto slovám budú
¾udia viacej rozumie, a následne budú môc pod¾a toho aj kona.
Netvrdíme, e kresania chodiaci do kostolov sú zlý. Sú to ¾udia na ceste
k poznaniu. Nepochybne je ve¾a kresanov chodiacich do chrámov, na
ktorých môe by kadá cirkev hrdá. Veríme, e aj Vy patríte k nim. Mono,
keï nebudeme to¾ko hovori o kriovaní, o vyliatej krvi a o naej hrienosti,
budeme potom menej kriova, menej prelieva krv a menej hrei.
Na záver chceme pripomenú, e obhajujeme hrienikov-mýtnikov. Nie
nehrienikov-farizejov. Vieme o naich klientoch, e sú to èasto poriadne
hrieni ¾udia. Kto v dnenej dobe reprezentuje farizejov-nehrienikov, je
otázka pre Vás. A vôbec nie je aké si na òu odpoveda.
S pozdravom redakcia PP
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Dostali sme list od manamentu redakcie OZ Proti prúdu, ktoré
vydáva poulièný èasopis Nota bene. ¼udia sa nás èasto pýtajú,
èi sme aj my z Nota bene. V minulom èísle PP sme písali, e sme
L I S T ve¾a náhodným ¾udom (o ktorých sme si mysleli, e by sme im
takto mohli pomôc) darovali nieko¾ko desiatok èasopisov, aby si finanène
prilepili. V uvedenom èísle sme pripomenuli, e nepreberáme zodpovednos
za týchto ¾udí a spôsob, akým ponúkajú ná èasopis. Snaíme sa vysvet¾ova
¾udom, e nám ide o nieèo iné ako vydavate¾om èasopisu Nota bene a nepovaujeme sa za konkurenciu. Naim cie¾om je budovanie Verejných kempov
pre bezdomovcov a pripomínanie zodpovednosti nás ostatných. Chceme
pomôc pri prekonaní predsudkov, odsúdenia a nenávisti k týmto ¾udom.
Zvolili sme si vlastnú formu, ako to realizova. Èi je táto forma dobrá
a prijate¾ná, posúdite Vy sami. List uverejòujeme v plnom znení:
Dobrý deò,
v poslednej dobe sa k nám dostalo viacero informácií o Vaej èinnosti
s èasopisom Priestor pre ivot. Mali sme aj sami monos stretnú sa s ¾uïmi,
ktorí ho predávajú.
Myslím, e nám obom ide o pomoc ¾uïom bez domova, preto by som uvítala, keby ste s nami komunikovali, prípadne spolupracovali.
Niektoré veci z Vaej strany sa mi nezdajú fér. Èasopis Priestor pre ivot sa
predáva v mestách, kde je Nota bene, bez náho upozornenia. V Bratislave
ho predávali aj nai predajcovia, èo je zásadne proti naim pravidlám.
Poskytujeme sociálny servis pre predajcov a snaíme sa s nimi pracova aj
okrem predaja èasopisu. To si vyaduje mnoho energie a samozrejme
financií. Preto je logické, e vyadujeme, aby sa predajcovia rozhodli, ktorý
z èasopisov budú predáva.
Z osobného stretnutia vieme, e niektorí
predajcovia Priestoru pre ivot nepravdivo
ohovárajú Nota bene, hovoria ¾uïom, e
financie získané predajom Nota bene nejdú na
správne úèely a pod. Stalo sa, e kupujúci sa
Váho predajcu opýtal, èi je to Nota bene, on ho
oklamal e áno a vzal si od neho 100Sk.
Bola by som rada, keby ste bol so mnou v kontakte a keby sme sa dohodli, ako budeme ïalej postupova. V súèasnosti negatívne zasahujete do naej práce.
Mohli by sme to vysvetli èitate¾om v èasopise Nota bene, ale
nechcem, aby sme si navzájom robili problémy. Mono aj my spôsobujeme Vám nejaké problémy, o ktorých nevieme. Ako som u
spomenula v úvode listu, verím tomu, e máme spoloèný cie¾, aj keï rôzne
formy práce.
Myslím e môeme spoloène nájs rieenie a spolupracova.
S pozdravom
Zuzana Csontosová, NOTA BENE
Odpoveï naej redakcie:
Neodmietame spoluprácu. Ide nám o jeden cie¾ - pomáha bezdomovcom. Zatia¾ sa kadý snaíme pomáha iným spôsobom. A to nemusí by na
kodu veci, naopak, môeme sa tak dopåòa v prospech naich klientov.
Chceme Vás vak upozorni na jednu dôleitú vec, e ná èasopis nepredávame, my ho distribuujeme. V záhlaví èasopisu je to napísané: Cena ZDARMA. To je rozdiel medzi vaimi predajcami a naimi distribútormi. Stovky
èasopisov sme darovali bez finanènej podpory. Zdarma, alebo za symbolickú
cenu pár drobných, ktoré nepokryjú ani náklady na tlaè. Vo vydávaní
èasopisu sme stále stratoví, alebo na úrovni pokrytia nákladov. Preto
nechápeme Vau výèitku, e ponúkame èasopis bez Váho upozornenia
v mestách, kde sa predáva Nota bene. Viete, my nemáme a také pravidlá
ako Vaa organizácia, nemáme ani kódex predajcu. Máme iba pár stálych
distribútorov, ktorých uèíme dodriava urèité etické zásady. Ve¾a bolo takých
o ktorých sme nevedeli, akým spôsobom ponúkali ná èasopis. Dokonca sa
v niektorých mestách nali obetavci, ktorí ná èasopis kopírovali a následne
ho ponúkali. A deje sa tak aj v súèasnosti. Preto nemusíte vyadova od
svojich predajcov, aby sa rozhodli èi budú predáva Nota bene, alebo ná
èasopis. Ná èasopis sa nepredáva a nehodláme tak ani urobi.
Je nám ¾úto, ak niekto ohovára Nota bene. Ak nájdeme vinníka, upozorníme ho, e sa to nerobí. To Vám s¾ubujeme.
Boli by sme radi s Vami v kontakte, ak ste nám ochotní navrhnú formu
spolupráce. Neradi by sme zasahovali negatívne do Vaej práce. Myslíme si,
e Vaa organizácia nezasahuje do naej èinnosti a nerobíte nám iadne
problémy. Stotòujeme sa s Vaim názorom na konci listu: máme spoloèný
cie¾, aj keï rôzne formy práce. A tých, èo pracujú z lásky pre druhých je stále
málo.
Redakcia PP
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Vaé èlánky
V tejto rubrike budeme uverejòova vae príspevky.
Ná alternatívny èasopis je otvorený rôznym
názorom. Sme ochotní uverejni kadý názor, ktorý
podporuje lásku k blínemu, lásku k ivotu. Je ve¾a
ciest ako sa sta chápajúcejím a lepím èlovekom.
Pani O¾ga zo iaru nad Hronom nám poslala jeden názor prednesený na 12. Ufologickom kongrese vo Wiesbadene docentom
Pedrom Romaniukom z Argentíny. Udalos sa stala v Anglicku
26.11.1977 o 17:05, kedy z televíznych prijímaèov znel podivný hlas
v angliètine. Trvalo to pä minút. Milióny ¾udí od Hampshiru a po
Readling, od Berksiru a Whitney a po Oxfordshir, cez Londýn po
Southampton a iné mestá poèuli tento hlas. Hlas bol ve¾mi silný,
ktorý nikto a niè nemohlo zastavi ani po vypnutí televíznych prijímaèov. Pôvodný obraz bol zruený a zvuk bol nahradený podivným hlasom nám neznámou technológiou.
Od tej doby sa mnoho vecí zmenilo. Zaèal sa mohutný proces odzbrojovania, zniovanie jadrového
potenciálu svetových mocností, Helsinská konferencia za ¾udské práva
a mnoho iných pozitívnych udalostí.
Je zaujímavé sa pozrie s odstupom
èasu na túto udalos a vytvori si
vlastný názor:
Toto je hlas velite¾a Atara.
Som mimozemská bytos, ktorá vysiela svoje posolstvo z paluby
vesmírnej lode, ktorá krúi okolo vaej Zeme. Som autorizovaným
zástupcom Galaktickej misie, ktorej lode ste vídavali po mnoho
rokov na oblohe a ktorým hovoríte lietajúce taniere.
V tomto okamiku s vami hovoríme s múdrosou a mierom. My
prichádzame, aby sme Vás upozornili na nebezpeèenstvo, v ktorom
sa nachádza ¾udská rasa a jej svet. Dávame vám varovanie, ktoré
musíte odovzda ostatným národom, aby ste sa vyhli katastrofe
a zabránili jej. Ináè môe postihnú nie len vás, ale aj ostatné
planéty v Slneènom systéme.
Iba týmto spôsobom budete ma podiel na ve¾kom prebudení,
ktoré prichádza vekom Vodnára. Tento vek môe by periódou
pravého mieru a skvelej evolúcie ¾udskej rasy, ale to sa môe uskutoèni len vtedy, keï si vetci regenti dneného atómového
nebezpeèia uvedomia svoju zodpovednos. Upokojte sa a poèúvajte, lebo sa môe sta, e ïalie varovanie u nedostanete. Po mnoho

pokraèovanie zo strany 3
dokáu zaspieva Narodil sa
Kristus Pán. Viera skutoène ako
hrom.
Chóristi (od slova chór)
Menej èi viac poèetná
skupina kostolného ¾udu, ktorému u dávno nestaèí oná
prízemná viera v lodi kostola
a preto vystupujú nede¾u èo
nede¾u bliie k nebesiam.
Chóristi, väèinou opretí
o zábradlie, pozorujú z vtáèej
perspektívy zasadací poriadok
sediacich dole. Zo slova Boieho toho asi ve¾a nepoèujú,
ale presne vedia, kto v nede¾u
v kostole chýbal. Od chodièov
sa líia tým, e bohoslubu
trávia vo vyej nadmorskej
výke.
Istý akolyta sa pokúsil pred
svätou omou chór uzavrie



a veril, e keï sa chóristi nedostanú na chór, zaujmú miesta v lodi kostola. Mýlil sa. Odili
domov.
Kolieskári (od slov koleso, koliesko)
Je to skupina tieveriacich,
ktorí prakticky do kostola
vôbec nechodia. Kontakt s
Cirkvou majú iba dvakrát v
ivote a raz po smrti. A to vdy
na kolieskach.
V prvom prípade ich ktosi
privezie na krst na kolieskach
koèíka. Potom ich v kostole u
dlho nikto nevidí. Druhá cesta
do kostola ktorá nasleduje je
opä na kolesách (osobného
automobilu) - tento raz na svadobný obrad. Nakoniec ich
èaká ete cesta tretia - posledná - na kolieskách pohrebného
voza.
Kolieskári a ich èlenovia rodiny



rokov vai vedci, vlády a vojenské mocnosti odmietali prija nae
varovania a ïalej experimentovali s bezbonou silou atómovej
energie. Atómové bomby môu v jednom okamiku znièi celú vau
Zem. Odpady z atómových systémov zamoria zem na celé tisícroèie.
My, ktorí sme ili po ceste efektívneho evoluèného vývoja, sa
teraz nachádzame na ve¾mi vysokom stupni a to èo hovorím
môeme plne potvrdi. Hodina konfliktov u minula. Rasa, ktorej ste
súèasou, nech sa snaí dosiahnu vyej úrovne vo vetkých
¾udských sektoroch, ktoré sú toho hodné a zaslúia si to. Ostatku
podobných sektorov ostáva u len málo èasu, aby sa nauèili i
v mieri a dobrej harmónii. V opaènom prípade je nutné znáa
následky.
Na Zemi existuje malá skupina ¾udí, ktorá sa uèí i v mieri a harmónii, èo má slúi ku vzoru ostatným. Je vám daná sloboda
výberu urobi tak, alebo toto uèenie odmietnu. Poèúvajte hlas
Atara. Vedzte, e na Zemi je mnoho faloných prorokov a vodcov,
ktorí vysávajú vae energie, ktoré ste si úprimne a korektne zaslúili.
Vyuívajú vás na bezboné ciele a dávajú vám iba bezcenný brak!
Chýbajúce uvedomenie je slabosou väèiny ¾udstva. Musíte sa uèi
poèúva vnútorný hlas, ktorý nám povie èo je pravda a èo
je klamstvo, èo je chaos, konfúzia a zlo.
Uète sa poèúva vnútorný hlas. Hlas pravdy je
v kadom z vás. Týmto spôsobom sa
dostanete na pozitívnu cestu evolúcie, ktorá je najdôleitejím a koneèným cie¾om ivota.
Toto je nae posolstvo pre naich
priate¾ov. My stráime vá vývoj po
mnoho rokov. Vy u viete, e sme nad vaou
planétou. A okolo vaej planéty je viac bytostí, ne sú vai vedci
ochotní pripusti.
Máme o vás a o vau vývojovú cestu ve¾kú staros. Urobíme
vetko, aby sme vám pomohli. Je na vás, aby ste sami poznali svoju
cestu a uèili sa ju. Musíte si sami zvoli cestu k univerzálnemu ivotu.
Nebojte sa nièoho, len ite v harmónii s prírodou vaej planéty.
My vám ïakujeme, e ste nás vypoèuli. Zatia¾ vás s naou loïou
opúame. Buïte poehnaní Najvyou láskou a Pravdou Ducha.
Tento tajomný hlas bolo poèu pä minút, pozemské systémy ho
nemohli prerui. Taktie ministerstvo informácií Ve¾kej Británie
a vedenie nezávislých televíznych spoloèností sa vyjadrili, e toto
vysielanie nemohli anulova, ako sa to bene praktikuje s pirátskymi vysielaèkami. To dokazuje, e sa jednalo o vyspelejiu techniku
ako bola pozemská. Tento fenomén mal by zatajený, ako sa to
u témy mimozemských civilizácií èasto stáva.
trpia nevyvrátite¾ným bludom,
e sú dokonalými katolíkmi.
Istá ena z tejto skupiny nedávno povedala: My sme
hlboko veriaca rodina. Vlani
náho dedka pochovávali
i s pánom farárom. Èi ukladali
do hrobu oboch, to ona zboná dua - neupresnila.
Obèasníci (od slov tu
a tam, obèas)
Sú to väèinou vedeckí
ateisti, ktorí do kostola nechodia zo zásady. Sú vak
ochotní to za urèitých podmienok obèas porui. Z toho
teda ich názov.
Napríklad, keï je vonku
ve¾ká búrka, prietr mraèien
a kostol je práve otvorený,
alebo keï ich náhodou poiadajú kolieskári o to, aby boli
krstnými rodièmi ich detí. Potom sa pred kòazom zriekajú



vetkého, èoho sa majú a s¾ubujú, èo sa s¾úbi má. Ale predovetkým sa vyznajú z viery
ku vetkému, èo sa veri má.
Obèas vedia, ako sa zachova.
To by vak v takomto prípade
mal vedie aj kòaz.
iví vo viere
Zostávajúca skupina tích,
ktorí skutoène a poctivo,
napriek vetkým ostatným zlyhaniam na ceste, idú za
Jeiom. H¾adajú Boiu vô¾u
a veria nielen v Boha, ale
tie Bohu. Trpia a radujú sa
s Cirkvou. Túia vedie o svojej
viere viac, rás v nej a zosta
verní za vetkých okolností.
Milujú Cirkev so vetkými jej
bolesami. Napriek tomu, e to
vetko je ve¾mi aké, veria!
A v tejto viere a vo vedomí
spoloèenstva s Bohom je ich
sila i rados.
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Táto tabu¾a vás víta pri vstupe do Verejného kempu

Pokraèovanie úvah
h¾adania pravdy
jedného bezdomovca
z Verejného kempu
Adam a Eva byli rodièové nás
vech. Bùh vìdel co èiní, ale vývoj
lidstva ponechal v naich rukách.
Jedním slovem, Bùh byl a zústane
vtipálkem, kterému neschází smysl
pro humor jemu vlastní. Ponechal
lidstvo svému obrazu, ale zapomìl
na skuteènost ras. Dnes kadý z nás
dobøe zná zemìpisná pásma, barvu
kúe lidí ijicích v danné oblasti,
s odlinou kulturou, chápaním smyslu ivota, aè pocházíme z jedné krve.
Je k smíchu úsmìv, kdy nedokáeme chápat jeho zámìr. Je pøímo
zaráejicí, kdy s úsmìvem vládci
posílali lidi na smrt, jen za pouhou
pravdu. Lhání národùm bylo a je
základem mocných. Dnes mocní nás
nutí k jejich rozhodnutí, ani by se lidí
tázali jak ijí v kadodením kolobìhu
starostí o pøeití a lepí zítøek.

Poïakovanie

 Ïakujeme tým ¾uïom, ktorí ná
èasopis po preèítaní nezahodia,
ale dajú ho preèíta známemu èi
neznámemu susedovi. Ve¾mi nám
tým pomáhate, mono aj sebe.
 Ïakujeme vetkým prispievate¾om na uliciach Slovenských
miest za príspevok pre nau organizáciu. Zaèíname stava ïaliu
chatku pre bezdomovcov. Na ná
úèet v banke sme dostali od Vás
skoro 5.000 Sk, od doby vydávania

V tejto chatke na území Verejného kempu ije pár obyvate¾ov

I za vlády tehdejí moci, kladiva
a srpu, byl zítøek hlavním sloganem, ale kladivo slouilo k ubíjení lidí chápajících a srp stínal
hlavy nepohodlným. I dnení
doba má lidi chápající, dík úèení
a nepohodlné pro vìdomost uèení
im daného. Dnes je zapotøebí více
znalostí k pochopení deòí kolem
nás vech. Na ulicích se potkáváme s lidma, kteøí jsou chudobní
a tìch pøibývá èím dál víc. A lidí,
kteøí na chudých bohatnou je èím
dál víc taky. Proto je i dnení doba
na zamylení se nad lhostejností
vládnoucich kruhù, kteøí pod
roukou úsmìvu oebraèují vlastní
národy.
Pøibýva lidí bez domova, sebevrad lidí rùzneho vìku. Jsme pøece
z jedné krve, ale bez vzájemné
pomoci a pochopení jeden druhého.
Základem tohto dìní kolem nás je
dána ivotníma starostma o budoucnost nás vech. Lidí bez práce
a domova pøibývá, a tolerance
schádzí.
náho èasopisu. Ve¾mi Vám ïakujeme a budeme sa snai vyui
Vae príspevky èo najefektívnejie.
 Milí èitatelia, ïakujeme za Vae
pochopenie a morálnu podporu,
ktorá sa nedá oceni iadnym
príspevkom. Vydávanie èasopisu
je aj pokusom o prevenciu, aby
¾udí bez domova bolo stále menej.
Nesnaíme sa pomôc len bezdomovcom, ale aj utrápeným, chorým a neastným. A tých je na
Slovensku ia¾ ve¾mi ve¾a.
Ïakujeme.

Oznamy
 Snaíme sa da predchádzajúce
èísla na WWW stránku. Robia nám to
dobrovo¾níci a vïaka ich ochote sa
nám to rýchlo podarí. Radi by sme

Motto:

Prvá púpava

....dnes vidím prvú tohotoroènú púpavu,
pod oknom rastie, preciujem to krásne
zlato lté astie...
iba troku stisnem srdce...
nech z neho kvapne ako more troièku
do púpavovej básne.
Pozerám sa hore k Slnku zlatému
malé slnieèka púpav na zem padajú...
púpav miliárd, nu èo by som si
viac mohol pria ***
Snáï na cestu v noci sa vyda
na mäkkých tónoch jarných vtákov
a tónov *** ÓM *** k súhvezdiu Orión
a hviezdièke Ve¾kej, ktorú najmeniu vidím,
malú zlatú púpavu s Láskou prilepím***
...u tretí deò mráz a sneh poletuje
hoc Slnko svieti, sneí...sneí...sneí...
ako v zime...
snehom sú prikryté zlaté púpavy...
Miliardám púpav, tak bocianom aj lastovièkám,
vietor, mráz a sneh pribrzdili let...
...dopredu sa nedá a naspä tie...
stíchol vtákom spev a ¾udom jarný sen.
Iba tá malá púpava súhvezdiu Orión*
Láskou prilepená, vtákom aj púpavám,
¾uïom aj pyramídam vysiela teplé signály,
e tam ten Boí Svet nás èoskoro oteplí *****
JOi

boli, keby to bolo èo najskôr.
 Ak sa Vám nae èlánky páèia
alebo nepáèia, napíte, zavolajte.
 Kto bude chcie zasla predchádzajúce èísla PP, polite nám obálku so

známkou a pár drobných a radi Vám
ho poleme a domov.
 Stále h¾adáme dopisovate¾ov, prispievate¾ov do náho netradièného
èasopisu.
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